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Compania Judeţeană APA SERV S.A. sărbătoreşte  

ZIUA MONDIALĂ A APEI 2015 

 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei, în fiecare an, pe data de 22 martie, are ca scop aducerea în 

atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a 

apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în 

întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. 

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Apei este „Apa şi dezvoltarea sustenabilă”.  

Compania Judeţeană APA SERV S.A. va marca această zi printr-un concurs interşcolar. 

Concursul se va derula după cum urmează: 

 Fiecare şcoală invitată să participe va primi un material informativ, cu informaţii 

privind proiectul major derulat de Compania Judeţeană APA SERV S.A., 

"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ". 

 Pe baza materialului, fiecare elev (sau grup de elevi) va realiza un spot, de maxim 1 

minut, în care va prezenta una din temele din cadrul Zilei Mondiale a Apei, raportată 

la obiectivele Proiectului Major. În primul cadru se va anunţa titlului spotului 

respectiv, obligatoriu una din temele anterior menţionate (ex.: Apa este sănătate, 

Apa este energie etc.) 

 Concursul va fi jurizat de către specialişti din cadrul CJ APA SERV S.A. 

Notă: Prin participarea la acest concurs, elevii îşi dau acordul ca spoturile să fie folosite ulterior, 

în campaniile de promovare ale Companiei.  

Mai multe informaţii despre proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Neamţ” derulat de CJ APA SERV S.A. puteţi afla accesând site-ul 

www.apaserv.eu/proiect, iar despre Ziua Mondială a Apei accesând site-ul 

http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/. 

 

"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” - Proiect 

cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. 

 

 

Date de contact: 

Compania Judeţeană APA SERV S.A.  
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, 610125 

Tel: 0233/233340; Fax: 0233/218937; E-mail: office@apaserv.eu 
Persoană de contact: Alina Petrariu - Ofiţer Publicitate, Risc   
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